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Introdução 

Esse trabalho tem por objetivo compreender a mobilização dos fóruns de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), na luta por políticas públicas, na articulação 

com diversos segmentos da sociedade interessados na modalidade, no intuito de 

efetivação do direito à educação estabelecida nos dispositivos legais, como na 

Constituição de 1988. Nele abordaremos o histórico da EJA no Brasil, o surgimento 

dos fóruns de EJA, seus impactos na modalidade, com foco no Portal do Fórum 

Goiano de EJA, como espaço de articulação em rede e mobilização política. 

Essa articulação é significativa nos fóruns de EJA, com início em 1996, sendo 

que atualmente eles estão espalhados por todos os 26 estados e no Distrito Federal 

e em alguns estados podem contar também com a organização de fóruns regionais 

unindo alguns municípios, como acontece em Goiás com os quatro fóruns regionais 

que compõem o Fórum Goiano de EJA: Fórum do Entorno Sul, Metropolitano, das 

Águas e dos Grãos.  

Os fóruns interferem de forma sistemática nas agendas políticas, promovendo 

diálogos e interlocuções com diversos atores, como secretários/as de educação, 

deputados, prefeitos, Ministério da Educação (MEC), entre outros, buscando 

melhorias e parcerias na EJA.  

EJA no Brasil: breve histórico  

A EJA no Brasil em sua trajetória nos remete para a necessidade de atenção 
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cada vez maior referente às Políticas Públicas de Estado direcionadas à modalidade, 

pois uma parcela significativa da população vem sendo marginalizada deste direito 

constitucional. O Estado além de ter uma dívida histórica com esses sujeitos, precisa 

garantir o direito à educação, com ensino de qualidade para aqueles que, por 

motivos diversos, “não tiveram acesso à escolarização na idade estabelecida, os que 

foram reprovados consecutivamente, os que evadiram, os que necessitam trabalhar 

no diurno para se manterem e até aos seus familiares.” (RODRIGUES, 2000, p.1)  

Na Constituição Federal de 1988, art. 205 (BRASIL, 1988), a educação é tida 

como direito de todos, com a finalidade de desenvolvimento pleno do indivíduo, para 

o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Nela a EJA é reconhecida 

como modalidade da educação básica, porém até hoje há omissão da esfera federal 

quanto ao financiamento da modalidade, que até 2006 não contava com recursos e 

a partir de 2007, com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), passou a ser 0,8, 

sendo o menor valor aluno da educação básica.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96 

avançou na EJA ao considerá-la uma modalidade da educação básica, porém, no 

capítulo que trata especificamente da EJA, ainda reforça-a como ensino supletivo.  

Contudo, esta característica de suplência, tida como aligeiramento, já impregnada na 

cultura do país, deve ser rompida, como prevê o Parecer 11 de 2000, ao tratá-la 

como uma modalidade da educação básica, cuja oferta de escolarização, supera o 

olhar de tê-la apenas como forma de compensação.  

Nesse sentido, a normatização das Diretrizes Curriculares Nacional para a EJA 

(BRASIL, 2000) expressa uma concepção de educação como “direito de todos, 

evidencia a aprendizagem como um processo ao longo da vida”. As Diretrizes 

estabelecem em seu artigo 5º, os princípios da EJA, no que se refere à equidade, a 

diferença e a proporcionalidade.  

Os Fóruns de EJA no Brasil: espaços de luta  

A EJA no Brasil vem fortalecendo-se a partir da configuração política da 

década de 1990, através de entidades, movimentos sociais e grupos de luta em prol 

da EJA no país. Isto deve-se à compreensão de que a Cidadania, conforme salienta 

Gohn (2009), é um elemento em comum dos movimentos sociais, e possui 



 

 

 

intrínseca relação com a educação, uma vez que ela é construída num processo de 

luta, que em si, possui um movimento educativo.  

Foi na preparação para a V Confintea que surgiu o primeiro Fórum de EJA no 

Rio de Janeiro, em 1996, e transcorreram por todo o Brasil encontros regionais 

preparatórios à Conferência, agregando desde educadores, pesquisadores, 

gestores, movimentos sociais, instituições governamentais e não governamentais, 

sindicatos etc. que uniram-se na luta pela importância e necessidade da EJA, 

revelando a posição e força dos movimentos sociais, que se mobilizaram para a 

construção da EJA como direito afirmado por lei e de qualidade social. 

Desse movimento adveio a necessidade de organização e fortalecimento de 

luta pela modalidade, e dela decorreu o I Encontro Nacional de EJA – ENEJA (1999), 

que realizou em 2015 seu XIV Encontro, em Goiânia, sediado pelo Fórum Goiano de 

EJA. Nele busca-se pensar a EJA em âmbito nacional, definir elementos importantes 

para contribuir na construção de políticas públicas, de socializar atividades dessa 

modalidade dos municípios, estados, regiões, estabelecendo trocas entre si.  

Foi em meio a essa mobilização que, em 1999, a partir da criação de uma 

Comissão de Educação de Jovens e Adultos, surgiu o Fórum Goiano de EJA, que se 

materializou com o I Encontro Estadual. Este Fórum é um espaço que articula com 

diferentes segmentos ligados à EJA (educadores, educandos, coordenadores, gestores, 

secretarias municipais e estadual, instituições de ensino superior, movimentos sociais e 

empresariais), que participam do Fórum e estão engajados no movimento em prol da 

EJA. Além disso, o Fórum tem parcerias com entidades da sociedade civil e política, 

unindo esforços na defesa da EJA como um direito de todos e ao longo da vida.            

O Fórum também realiza encontros temáticos, estaduais, regionais e 

nacionais; promove discussões e mobilizações, e está presente na construção dos 

planos municipais, estadual e nacional de educação.  

Portais dos Fóruns EJA no Brasil: rede de conexões na luta pela EJA  

Como forma de articular suas ações, promover espaços de socialização das 

atividades e discussões desenvolvidas nos estados, no âmbito da EJA, criou-se em 

2005 o Portal dos Fóruns EJA Brasil (www.forumeja.org.br). Em 2006 este adquiriu 

“domínio – org”, o que possibilitou uma maior autonomia dos portais. A base física e 

hospedagem no servidor estão na Faculdade de Educação da Universidade de 



 

 

 

Brasília (UnB), assim como a orientação tecnológica, realizada pelo Centro de 

Desenvolvimento de Tecnologia e Conhecimento-CDTC/UnB. 

Os Fóruns de EJA têm sua articulação virtual nacional nos 26 estados e 

Distrito Federal, administrado pelos coordenadores de maneira coletiva por seus 

membros. Cada estado é responsável pela alimentação dos seus sítios virtuais, 

dentro de uma lógica organizacional de troca em rede, o que aponta para o desafio 

da elaboração conectiva dos Fóruns de EJA, entendendo que cada Fórum tem sua 

configuração própria e seus portais são extensões desses Fóruns.  

 
Figura 1- Portal dos Fóruns EJA Brasil                     Figura 2 - Portal do Fórum Goiano de EJA  

 
Fonte: Fóruns EJA Brasil                                                        Fonte: Fórum Goiano de EJA  

< http://www.forumeja.org.br/>                                                               < http://www.forumeja.org.br/go> 

 

Como parte do Portal Nacional dos Fóruns EJA Brasil, o sítio virtual do Fórum 

Goiano de EJA foi criado no ano de 2005, e está articulado com os demais fóruns 

em nível nacional.  

A coordenação do Portal é realizada pela Coordenação do Fórum Goiano de 

EJA, em parceria com representantes da FE/UFG, local onde atualmente está 

situado o material real do Fórum e do Portal, bem como fica sediada a equipe do 

Portal em Goiás.  

Metodologia 



 

 

 

É a participação como bolsistas no projeto de extensão da Faculdade de 

Educação (FE-48) da Universidade Federal de Goiás (UFG), parceira do Fórum, sob 

orientação da coordenadora do projeto com a Coordenação Colegiada do Fórum, 

que possibilita a organização, postagem e divulgação das ações do Fórum no/e do 

Portal do Fórum Goiano de EJA, sendo estes lócus privilegiados para as análises 

dos fatos da modalidade, discorridas no corpus deste.  

Atuamos juntamente com o Portal e com o Fórum na organização e 

elaboração das memórias, das reuniões ordinárias mensais e dos encontros 

estaduais, regionais e nacionais; arquivamento dos materiais do Fórum, Portal e do 

Geaja; na postagem dos materiais do Portal do Fórum Goiano de EJA, o que nos 

proporciona acesso a registros documentais e materiais para análise, à luz do 

referencial teórico que temos lido, discutido e utilizado para realização do trabalho. 

Resultados e discussão 

O Portal do Fórum Goiano de EJA tem sido mantido pela FE/UFG por meio do 

Projeto de Extensão EJA: Fórum Goiano de EJA e Grupo de Estudos sobre a 

Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Geaja), com a atuação de bolsistas 

do curso de Pedagogia da FE/UFG, que procuram mantê-lo atualizado. O que se 

torna um grande desafio, uma vez que essa construção depende do engajamento 

dos membros envolvidos no movimento, da socialização e envio de materiais 

produzidos Pelos sujeitos da EJA, e ainda, da alimentação do sítio virtual, incluindo 

nosso envolvimento no processo. 

No decorrer do trabalho, temos: reorganizado os conteúdos do Portal para 

melhoria do acesso e contribuído na implementação das ações do Fórum Goiano de 

EJA, desde: reuniões, encontros, assessoria aos Fóruns Regionais de EJA; 

democratizado o acesso ao conhecimento produzido na Universidade e demais 

parceiros sobre a EJA, à sociedade de modo geral; acompanhado, registrado e 

divulgado no Portal as ações do Geaja na formação continuada dos professores, 

coordenadores, diretores que atuam na EJA da Secretaria Municipal de Educação 

de Goiânia; divulgado em diferentes redes sociais as ações realizadas pelo Fórum; 

auxiliado no levantamento de contatos e materiais relacionados à EJA para divulgar 

nos sites do Centro Memória Viva e do Fórum Goiano de EJA; contribuído nas 

discussões e elaboração de políticas públicas e ações voltadas para EJA; 



 

 

 

pesquisamos e implantamos em parceria com a UnB o instrumento de contagem de 

acesso ao Portal do Fórum Goiano de EJA. Realizamos o XIV Encontro Estadual 

cujos materiais e relatórios, estão disponíveis ao público. 

Conclusões 

A EJA é caracterizada pela luta e conquista dos setores populares e 

movimentos sociais ao direito à educação com qualidade social, para as pessoas 

que não tiveram acesso ou não concluíram seus estudos na "idade própria", com 

garantia da possibilidade de continuidade dos estudos, desenvolvimento de recursos 

necessários à infraestrutura e formação/capacitação de seus profissionais.  

O movimento dos fóruns vive o constante desafio da luta pela efetivação e 

construção de políticas públicas de Estado para a EJA, enquanto articulação de 

movimentos sociais organizados que vêm se fazendo presente junto às discussões 

do MEC, pressionando para que assegurem uma EJA de qualidade.  

Nesse processo consideramos que nosso trabalho contribui com a EJA, e os 

desafios enfrentados em Goiás fazem parte tanto da formação política que a 

organização em redes proporciona, e o Fórum Goiano de EJA através do seu Portal, 

tem conseguido ao longo de sua trajetória, baseando-se no compromisso ético para 

com a modalidade, possibilitando o acesso público ao que vem sendo produzido na 

EJA.  
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